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Formål
Formålet med FVU er at forbedre og supplere voksnes
grundlæggende færdigheder med henblik på videre uddannelse og på at styrke deres forudsætninger for at
medvirke aktivt i alle sider af samfundslivet.
FVU dansk giver mulighed for at opnå færdigheder,
som gør, at hver især selvstændigt kan forstå og anvende skrevne tekster. Der er fokus på at opnå individuelle
opsatte mål, udvikle ny viden samt selvstændigt aktivt
deltage i samfundslivet.
FVU matematik fokuserer på at afklare, forbedre og
supplere individuelle regne- og matematikfærdigheder.
Undervisningen øger mulighederne for at overskue,
behandle og producere matematiske informationer og
materialer.
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Målgruppe

FVU dansk

Kursister skal være over 18 år.

Kursisterne bliver bedre til:

Undervisningen foregår på tegnsprog og/eller dansk
med støttetegn. Derfor er det en forudsætning for
at få noget ud af undervisningen, at man kan disse
kommunikationsformer

• At læse funktionelle tekster i hverdagen
• At skrive forskellige slags af tekster, hvor man arbejder med modsætninger, sætningsopbygning og lærer
at forstå de forskellige grammatiske elementer i det
danske skriftsprog
• At forstå orddannelse, bl.a. sammensatte ord
• At øge ordforråddet og se, hvordan ordene historisk
er opstået
• At stave efter morfemstrategier og lydfølgeregler
• Andet, egne ønsker.
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FVU matematik

Praktiske oplysninger

Kursisterne bliver bedre til:

• Før man starter på undervisningen i enten dansk
eller matematik, skal man ved en samtale udfylde et
interviewskema og lave en lille test, som viser, hvilket
niveau man skal starte på.

• At regne med kommatal, procenter, brøker, lægge
sammen, trække fra, gange og dividere
• At overskue og tegne mønstre og figurer
• At omregne fra fremmed valuta til danske kroner
• At måle og beregne arealer og rumfang
• At aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og
diagrammer
• Andet, egne ønsker

• I FVU dansk kan man komme på trin 1, 2, 3 eller 4.
• I FVU matematik bliver man indplaceret på trin 1 eller 2.
• Sammen laver vi en undervisningsplan med kursisternes
individuelle mål. Disse mål følger vi op på undervejs i
forløbet.
• I undervisningen bruger vi forskellige devices og matematikredskaber samt individuelt materiale.
• Efter hvert trin kan man vælge at gå op til en skriftlig
prøve og få et bevis. HUSK: Dette er kun et tilbud –
ikke et krav.
• Man kan gå alle trin om flere gange. Indtil man selv
synes, man er klart til at gå til næste trin.
• Alle trin er på 72 lektioner fordelt over 18 uger.
Undervisningen foregår i DØVES KULTURCENTER,
Grønlands Torv 14, 1. sal, 9210 Aalborg SØ.
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